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Bedarbe DidėjaAria Ir Laužo Leda Pasivogė Kūdiki

V. L. Bocikowski, sailor and Mgr. ( Q METAS

Spaudos Laisve
28,000 Bedarbiu 

Daugiau

WASHINGTON. D. C. —
Valdžia pranesza kad Bedar
biu skaiezius pereita menesi 
padidėjo per 28,000 žmonių. 
Dabar be darbo randasi apie 
trys milijonai asztuoni szimtai 
trisdeszimts trys tukstaneziai 
žmonių.

Tai nebutu ko ežia dyvintis 
jeigu nebutu priesz Kalėdas, 
nes paprastai priesz Kalėdas 
vis randasi daug daugiau dar
bu. Bet dabar pasirodo, kad

vietoj daugiau darbu, mes tu
rime daugiau bedarbiu.

Bet valdžios atstovai aiszki- 
na kad tas padidėjęs bedarbiu 
skaiezias yra paprastas daly
kas, nes daug darbininku dir
bo ant farmuir dabar yra ant 
žiemos atleisti.

Bet kad bedarbe yra prie pat 
musu duriu, aiszkiai matyti isz 
eilių jaunu vyruku kurie visa 
diena stovi in eile, laukdami 
darbo neszioti laiszku per Ka
lėdų szventes. Kur reikia pen
kios deszimts darbininku, ma
tyti keli tukstaneziai stovin- 
cziu žmonių, tu darbu praszant.

Vienatinis mažas laivas 
aria ir laužo leda in Alleghe
ny upe kai jis plauke priesz 
sriove siz Pittsburgh, Pa., 
•kur dabar baisiai szala ir 
kur prūdai ir upes yra užsza- 
le.

u; sudarė
daug bėdos visoje szitpje 
apylinkėje, ir suparalyžiavo

ne tik upes bet ir vieszkeliu 
susisiekimus. *

Szitas szaltis yra nepa
prastas ir nelaikinis, nes žie
ma dar neatėjo o jau szal- 
cziau negu žiema būva. Pa
prastai didžiausi szalcziai 
ateina po Nauju Metu, o da
bar jau baisiai szalta net ir

Ponia Harold Tinney isz New
port, Rhode Island buvo isz- 
vesta kai ji susirgo.

Prezidento Daktaras buvo 
greitai paszauktas prižiūrėti 
tas moteriszkes.

Bet retas kuris isz tu virsz 
dvieju szimtu svecziu žinojo 
apie tu moteriszkiu susirgimą 
per vakariene.

Du augszcziausio teismo na
riai teipgi nepribuvo in ta va
kariene del susirgimo. Teisėjas
Felix Frankfurter nepribuve ir traukinio air iveriams 
in tas vakaruszkas, nes ir jis 
buvo susirgęs szirdies liga.

mariu per visa New Jersey 
valstija yra pranaszaujama 
daugiau kaip Szeszi coliai snie
go ateinanezia sanvaite.

Carolina valstijose jau yra 
prisnige apie penkiolika coliu 
sniego ir dar daugiau galima 
tenai tikėtis.

Briedžiu medžiotojams tik
ras ragaiszius, nes jie dabar 
gali sekti briedžiu/ pėdsakas

Bet ante iu, autobusiu

Isz Amerikos MOTINA IR DUKTĖ 
MIRĖ GAISRE

taip gerai, nes jiems tikra be
da per ta sniegą važiuoti ar 
klumpuoti.

DULLES PASITARIA
SU EISENHOWERIU

Po Susikirtimo

SNIEGAS, PŪGOS 
SZALTIS

IR

Dvideszimts metu amžiaus 
Ponia Dolly Zirk, kuri buvo 
pasamdinta prižiūrėti de
szimts menesiu kūdikėli, pa
sivogė ta kūdikėli ir stengie
si pabėgti.

Ji buvo FBI agentu suim
ta in Mount Rainier, Mary
land ir buvo suaresztuota už 
pasivogima- deszimts mene
siu mažytes Victoria Anne 
DeLosh. Ji pirmiau buvo su- 
aresztuotu ir nuo jos atimti 
jos paezios deszimts mene
siu dukrele nes Daktarai pri- 
parodino kad ji nėra pilno 
proto.

Kai ji buvo suaresztuota, 
ji jau buvo kita darba gavus, 
kita mažyti kūdikėli daboti.

KRIAUCZIUS
Pasikorė

Iszvažiavo In Paryžių 
Del Pasitarimu

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles pasisznekejo ir 
pasitarė su Prez. Eisenhoweriu 
kaslink Berlyno klausymo 
pirm negu jis iszvažiavo in Pa
ryžių, kur jis laikys susirinki
mus su Anglijos, Prancūzijos 
ir Vakaru Vokietijos Užsieniu 
Ministeriais.

Septynios deszimts metu am
žiaus Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles visa san- 
vaite priesz tai buvo in Walter 
Reed ligonine. Ten Daktarai 
pripažino kad jis yra gana 
sveikas važiuoti in ta kelione.

Jis važiuoja in Paryžių ki
toms toms Tautoms užtikrinti 
kad Amerika jas remia, ir rems 
priesz Sovietu pareikalavima, 
kad Vakaru Berlynas butu pa
skelbtas laisvas miestas ir kad 
isz ten iszsikraustytu visas Už-

SAN ANTONIO, TEXAS. — 
Motina ir duktė, kuri buvo San 
Antonio miesto parodos kara
liene pasimirė gaisre kuris su
naikino ju namelius.

Policijantai buvo du sykiu 
paszaukti abi numalszinti kai 
jodvi buvo susipeszusios ir su- i 
simuszisios. Policijantai dar 
negali pasakyti apie ka motina 
su savo duktere buvo taip su
sibarus ir susipeszus.

Jodvi buvo Ponia Arthur 
Storms, 78 metu amžiaus ir Pa
nele Stella Storms 58 metu am-1

I ziaus senmerge.
Policija ir ugniagesiai sten

giasi sužinoti ir isztirti kaip ir 
kas ten atsitiko kad kai gaisras 
isztiko tuos jųdviejų namelius, 
nei viena nesuspėjo iszbegti ir 
iszsisaugoti.

WASHINGTON, D. C. —
Oro pranaszai sako kad galima 
tikėtis kad per ateinanezia san- 
vaite bus daug daugiau sniego 
ir kad bus daug szalcziau.

In South Jersey ir prie pa- kestumerio surastas kybojan-

PHILADELPHIA, PA.—
Szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus kriauezius Michell Ba- 
ner pasikorė savo sztore ant 
Arch ulyczios. Jis buvo vieno

Vadai Atsisveikina

MILIJONIERIŲ
BALIUS

Du Sveicziai Susirgo

tis nuo paipu savo sztore apie 
antra valanda po pietų.

Jis buvo policijantu greitai 
nuvesztas in Hahnemann ligo
nine, kur Daktarai pripažino 
kad jis jau buvo negyvas kai 
jis kybojo savo sztore.

Detektyvas Richard Frank 
sako kad jo žmona, Rose, pasi
mirė Lapkriczio 29-ta diena. 
Jis sako kad jis nerado jokiu 
rasztu ar laiszku tame sztorely- 
je. Kriauczius paliko viena su- 
nu,, Irving, kuris gyvena ant 
Calvert ulyczios.

Del kokios priežasties jis nu
sižudė policijantai sako kad jie 
nežino ir negali pasakyti.

Ir Augszcziausias 
Teismas

WASHINGTON, D. C. — 
Augszcziausias Amerikos Teis
mas nesutiko svarstyti raszy- 
tojos Marie Torre pasmerkimo 
klausima. Raszytoja Marie 
Torre dirba su New York He
rald Tribune laikraszcziu, ku
ris yra vienas isz intakingiau- 
siu ir geriausiu laikraszcziu.

Ji buvo New York teismo pa
smerkta už tai kad ji nesutiko 
pasakyti isz kur ji gavo žinias 
kurias ji parasze apie loszike 
Judy Garland.

Raszytoja, lajkrasztininke 
Marie Torre buvo teisėjui pa
sakius kad, sulyg Amerikos 
Konstitucijos pirmo priedo, nei 
jis nei kas kitas negali ja pri
versti paskelbti isz kur ji gavo 
savo žinias.

Už toki pasiprieszinima tei
sėjas Sylvester J. Ryan ja pa
smerkė ant deszimts dienu in 
kalėjimą. Po to pasmerkimo ji, 
su savo “New York Tribune” 
laikraszczio parėmimu kreipie
si in augszcziausiaji Amerikos 
teismą. Bet tas teismas"nesuti
ko ta klausima; svarstyti.

Dabar ta raszytoja Marie 
Torre turi tris sanvaites apsi- 
svarstyti: ar pasakyti isz kur 
ji gavo savo žinias, ar eiti in 
kalėjimą del deszimts dienu.

Dabar teisėjas Ryan gali, 
jeigu jis nori, ta savo pasmer
kimą sumažinti ar visiszkai pa
naikinti, nes Amerikos augsz
cziausias teismas jokios inta
kes neturi valstijos teisme.

Mes tikrai nustebome kai 
iszgirdome kad Amerikos aug
szcziausias teismas ežia neinsi- 
kiszo, nes ežia baisiai svarbus

Douglas nesutiko su kitais tais 
to augszto teismo ponais, saky
damas kad pirm negu jos klau
simas butu iszmestas, reiketu 
iszgirsti ka ta raszytoja turi 
pasakyti.

Czia gal mažas invykis su ta 
loszike Judy Garland, bet klau
simas baisiai svarbus, nes jei
gu laikrasztininkai bus taip 
suvaržinti tai dings spaudos 
laisve ir jusu laikraszcziai ne
bus niekam verti.

Teismas nepriverezia polici- 
jantus pasakyti isz kur jie ka 
sužino apie žulikus ir prasikal
tėlius. Valdžia net paskiria mi
ll j onus doleriu kas metai del 
kysziu niekszams, žulikams ir 
panasziems, kurie kitus prasi
kaltėlius iszduoda. Redakcijos 
panasziai daro ir valdžia ir po
licija nieko nesako.

O czia, kad szita raszytoja 
ka ten parasze — ir tai buvo 
tiesa, apie viena loszike tai jau 
baisus lermas sukeltas.

Szita loszike Judy Garland 
yra ka ten apskundus ant $1,- 
393,333 už tai kad neva jos 
szlove buvo nupleszta per ta 
tos.raszytpjos straipsni. Bet 
nei ji, nei jos advokatai nėra 
teisme po prisieka pasakė kad 
tai buvo melas. Szita loszike 
tik nori žinoti isz kur ta raszy
toja Marie Torre gavo tas ži
nias apie ja. O kai raszytoja 
Marie Torre nesutiko pasaky
ti kur ji gavo tas žinias ji buvo 
patraukta in teismą ir buvo pa- 
smerkta.

Galima tikėtis kad czia ne 
galas viso to klausimo ir kad 
augszcziausias teismas turės 
atszaukti savo pirma nuspren
dimą, nes czia liecziama ne tik 
laikraszczio New York Tribune 
teises, bet visos spaudos laisve.

laisves klausimas. j Jeigu redaktorius ar laik-
Vien tik teisėjas William O. ■ (Tasa Ant 4 Puslapio)

Oro Pranaszyte 1

MOTERISZKE IR
JAUNUOLIS ŽUVO

Automobiliaus
Nelaimėje

SHAMOKIN, PA. — Jau
nuolis ir ženotamoteriszke už- 
simusze kai ju automobilius su
dužo apie trys mylios nuo Sha
mokin ant Shamokin-Kulp-

sienio vaiskas.
Amerikos Sekretorius, John 

Foster Dulles tu krasztu atsto
vams pasakys kad Amerika jo
kiu budu nesutiks isz Vakaru

Prez. Eiseuhowerio
Vakaruszkose

WASHINGTON, D. C. —
Du svecziai staiga susirgo ir

Archivyskupas Amleto G. 
Cicognani, Apasztaliszkas 
Popiežiaus delegatas Ameri
koje, kuris neseniai buvo pa. 
keltas in Kardinolu elies, at-

weris tapg seniausias Ameri
kos Prezidentas musu krasz- 
istorijoje. Jam tik viena die
na truko kad jis butu ar tik
riau sakant dabar yra sze-

mont vieszkelio.
Žuvusieji buvo dvideszimts 

metu amžiaus Ponia Juliana 
Reed, isz Shamokin, kurios vy
ras Kenneth randasi vaiske in

Berlyno iszsikraustyti ir kad 
rems visus kitus krasztus, ku
riu vaiskas tenai randasi.

iszvažiavo isz Prez. Eisenho
werio milijonierių vakarienes, 
Baltnamuose.

Ponia Howard ISimpson, 
žmona bagoeziaus Baltimore ir 
Ohio geležinkelio virszininko 
susirgo szirdies liga priesz va
kariene. Vėliau per vakariene, 

įsisveikina su Prez. Eisenho
weriu, Vaszingtone, pirm ne
gu jis iszvažiavo in Ryma 
priimti nuo Popiežiaus Kar
dinolo garbes rauduona ke
puraite.

Jiedu atsisveikino ant tos 
dienos kada Prez. Eisenho- 

szios deszimts asztuoniu me
tu ir suvirsz asztuoniu san- 
vaieziu amžiaus. Tai reiszkia 
jis senesnis už seniausia mu
su Prezidentą Henry Harri
son, kuris buvo musu krasz- 
to devintas Prezidentas.

o □ C3

Texas, ir kuri vairavo ta auto
mobiliu; ir devyniolikos metu 
amžiaus Juozas Gudeliunas isz
Kulpmont.

Policijantai sako kad auto
mobilius taip greitai ėjo kad 
jis negalėjo sekti kelia ant už
sisukimo ir sudužo in medi.

Asztuoniu metu amžiaus 
Mary Ann Baumann su 
pirsztu ant snieguoto auto
mobiliaus lango pirsztu isz- 
raszo oro pranaszyste. Dau
giau sniego. Ji taip “prana- 
iszavo” Chicago j e ant savo 
tėvu automobiliaus lango. 

Jos broliukas, asztuoniu me
tu amžiaus Alex žingeidžiai 
žiuri in ta pranaszyste. Jau 
ir taip Chicago j e yra gana 
prisnige, taip kad beveik vi
sas susisiekimas yra supara
lyžiuotas del sniego pugu.

dJ L—J J ■«,



Kas Girdėt
New York miesto rinkimai 

su dvejais milijonieriais, Rock
efeller ir Harriman, inejo in 
skyle per rinkimus. Pasirodo' 

■ kad milijonierius Rockefeller 
su savo draugais ir palydovais 
praleido daugiau pinigu negu 
Demokratai su Harriman. Bet 
pasirodo kad abi partijos inejo 
in skyle per tuos rinkimus.

Republikonai iszdejo $1,786,- 
000 iszrinkti milijonierių Nel
son A. Rockefeller! savo Gu
bernatorių. Demokratai praki
što $1,138,829 besistengdami 
palaikyti Averell Harriman 
Gubernatorių. Tiedu kandida
tai yra keletą kartu milijonie
riai. Bet abi parti jos inlindo in 
skyle.

Nauju automobiliu biznis ei
na gerai, bet ne taip gerai kaip 
fabrikantai ir pardavėjai tike- 

. josi.

į Jau dabar tikrai galima pa 
sakyti kad su, ateinaneziais me
tais mes pamatysime daug ma
žu ir pigesniu automobiliu 
Amerikos fabrikantu iszleistu.

General Motors ir Chrysler 
kompanijos jau dabar rengiasi 
ateinaneziais metais pagamin
ti ir iszleisti ant pardavimo 
mažesnius ir pigesnius auto
mobilius. Jos taip nutarė dary
ti, nes per daug žmonių dabar 
perkasi automobilius iSz Užsie
nio, kaiplšz Anglijos, Italijos” 
Prancūzijos ir Vokietijos.

Sritie nau ji automobiliai bus 
apie dvi pėdas trumpesni už 
sziu meti! automobilius; jie tu
rės apie szimto arkliu jiega, 
prilyginus prie sziu. metu tri
jų szimtu ar daugiau arkliu jie- 
gos. Bet jie daug mažiau gazo 
vartuos ir bus ne tik pigesni, 
bet bus pigiau juos užlaikyti.

Kunigiui ai yra susikirte 
kaslinfc Juoduku bendruose 
mokyklose; vieni sutinka, kiti 
prieszinasi. Bet Žydu Rabinai 
yra nusistatė be jokio lamdinį- 
mo savo nusistatymu, kad Juo
dukai turi teise lankyti mokyk
las sykiu su Baltais mokiniais.

Londone^ Anglijoje Frede
rick Wilson nuėjo in policijos 
stoti ir nusiskundė kad kas 
nors pavogė jo 'dvirati ir pas
kui pats pasivogė vieno polici- 
janto dvirati ir sau nuvažiavo 
namo.

Bisbane, Australijoje, Con
stance Toerkel gavo divorsa 
nuo savo vyro, kai ji teisėjui 
pasiskundė kad jos vyras visa
dos valgydavo namie su kara
binu ant keliu, ja grasindamas, 
kad jeigu jam nepatiks, tai jis 
ja. nuszaus.

In Southampton, Anglijoje, 
21 meto amžiaus Pakhai" Singh, 
armijos atstovams pasiaiszki- 
no kad jis buvo- atkeliavęs dvy
lika tukstaneziu myliu isz Ma
laya, per Indija, Afghanistan, 
Turkija, Graikija., Yugoslavi
ja, Italija, Szveicarija ir Pran
cūzija, stoti in Anglijos vaisku, 
kad jis galėtu į .apauti pamaty
ti. Kažin kiek liko to pasaulio 

nebu-kurio jis savo kelionėje 
v o mates?

AA U L E » f MAHANOV CITY, PK.

praszykime Jos paigelbos, kad 
save h' visa ka, geriausio' turi
me, pavestume Jam, kaipo' Ka
lėdų dovana. Paveskime savo 
dovanas per Ja, nes galime ta
da, tikėtis kad jos bus priim
tos. Nes Jos sunui patinka vis
kas, kas Jam duodama, per Jos 
rankas, ir mes pasiliksime isz,- 
ganyti per Jos globa.
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Vice-Preziden tas N ixonasi 
paskutinėje miiuitoje nesutiko 
priimti ar pakviesti ant pietų 
savo namuose Sovietu Kultū
ros Komisarą Georgi Zhukova. 
Vietoj to Zhukovas užėjo in jo 
ofisą pasiszneketi.

Vfce-Prezidentas N i x o n. as 
pasiaiszkino, kad kai jis buvo 
davės ta pakvietimą ant pietų 
Zhukovui jis mislino kad tas 
Zhukovas yra buvęs Apsaugos < 
Ministeris, kuris per kava buvo 
Prez. Eisenhowerio artimas 
draugas. Nixonas sako kad jis 
nežinojo kad Rusijos viiszu- 
neje randasi du Georgi Zhuko- 
vai.

Pypkes Durnai
\ Visados

Visados turėk gera 
Nuomone apie kitus, 
Bot, ka jie apie tavo

memo,
Tai tegul mano kaip 

eau nori.

:: Isz Visu ::
Neturtingiausias

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

gu asz tave nesutikeziau iszejas 
isz bažnyczios arba tu iižmirsz- 
tnni, tai sztai tau užraszytas 
ant sžios popieros adresas.

Padavęs Karoliui popiera, 
greitai nuėjo.

Karolis Felton sveikas ir 
linksmas inejo in užkandžiu 
vieta. TeUai sutiko tėvuką ir 
stebėjosi jo sausais ir trumpais 
atsakymais ir viską ką jis sa
ke. Galutinai jis (pate savyje 
ta.re:/Ę, kaczia paisyti, jis toks 
stebėtinas senas, kriukis.

Vakare jis nuėjo in koncertą 
mokykloje^ Pirma dalimi jis 
labai gėrėjosi. Jis labai svarbiu 
daigtu laike, taį kad iszeidavo 
kur drauge su Ponu Karoliu 
nes visi szi Seneli mylėjo ir di
džiai gerbe.

Antroje proigrSmos . dalyje, 
stovėjo Kalėdiniai giedojimai, 
kuriuos turėjo atlikti keturi 
mokyklos vaikai kiekvienas 
imdamas vis skirtinga dali. 
Tai yra, gana, senas Angįisz.kas 
geidojimas, mažiau žinomas už 
kitus, Ipet daugiau turis pamo
kina,neziu dalyku.

Karolis negalėjo isz,karto su-

kiek tie žiaurus žodžiai, ku
riuos jam. pasakė Karolis Vel
tom Szio pasielgimą mate ir1 jo 
žodžius iszgirdo ir jo tėvukas,, 
kuris netikėtai tenai atsidūrė.

Geda, negražu! Suriko kitas 
vaikas ir jis, dasivijas Karoli 
Fox ’a' prasze jo grylžti ir daly
vauti žaidimuose. Bet jis, buvo 
perdaug giliai užgautas ir nu
bėgo sau.

Iii ta. tarpa, kada jis buvo 
besisukąs pro_kamipa in -kita, 
kelia, susidūrė su tuo mažu, se
nu ponu, su kuriuo turėjo pasi
kalbėjimu vakar vakare.

O, mano vaikeli! Mudu vėl 
susitikome. Asz, norėjau tave 
matyti'. Už poryt bus Kalėdos!
Asz noriu kad ir asz ir tu už
mirs,ztnme ta nesusipratimu

V'lkar tarn mudviejų isz-
nlU ' ‘ n man na- prasti, kodėl jb tėvukas taipkilo. Po Misziu atem man pa u . v. 1

I , !,„i 1 Juksmu Kdlrfu. A® m Ji pradėjo turėti su 
,!."‘Mu Mono >1- W ^rer^anezru.

žvilgsniu ? Nekurtuos giedoji
mo punktus ežia paduosiu ir 
jus suprasite kaip ir Karolis, 
ka mane senas ponas, tėvukas, 
in savo anuka.
'Tai buvo gegužes rytmetys. 

Szviesus, gražus szventadienis 
kada Jėzus savo Motinos pra
ūžėsi ar gali teiti Jis pažaisti ir 
taip tol iaus.

Jėzus da mažulis iszejo pa
žeisti ir nuėjo kur buvo daug 
vaiku susirinkusiu. Jis tarė: 
Ar galiu asz pažaisti, vaikai, su 
jumis drauge? Ar jusžaisite su. 
Manimi?

Bet jie Jam atsake: Ne. Jie 
buvo ponu ir poniu vaikai, 
Jis isz, visu netu,rtingiauses, 
Gimęs gyvuliu, tvartelyje, 
Malonus Jėzus in Ji kreipės, 
Ir nei juokėsi, nei szyp,sojos 
Bet aszaros liejos isz, Jo akiu 
Kaip gausus lietus isz debesų.

Karolis vis labiau, ramdo' ir 
jautėsi labai nepatogiai po tė
vuko žvilgsniu. Jis numanei 
kad tėvukas malte jo nemanda
gi ima, koki jis parode rytmety
je mažam baltu pelių pardavė
jui.

Ir szis neturtėlis, kuris gavo 
in eiti in koncertą, dėkai tė vo 
Sjautvello, savo vienatinio prie
delio, kuris, kaip galėdamas 
legvino jam gyvenimą, džiau
gėsi dabar kad jis yra pan asz n s 
in savo 'brangiausia Vięszpati, 
Kuris su savo' Szvencziausia 
Motina del mus kentėjo netur
tą, vargai ir panieka.

Nieko nesake senas ponas. 
Kada atėjo Kalėdos ir pelių 
pardavėjas’ atsilankė in Felto- 
nu namus, jaunasis Feltonukas 
priėmė ji su labai maloniais 
žodžiais, atvirai su juo kalbė
josi,' gailėjosi ir^terpi'asze už 
savo žiaurus žodžius, kuriuos 
isztare; pas sniego 'žmogų ir vi
sas gautas Kalėdų dovanas,, 
atidavė vargszui pelių parda- 
vinejui.

Po szio atsitikimo jis pasidai
rė visiems vargszams, taip ge
ras, kaip jo tėvukas. Laibiau
sia mylėjo Karoli Fox, kuris 
dabar turėjo nuolatini djlrba 
mažo seno pono sode. Vaikai 
pasidarė tokiais prieteliais kad 
kuomet juodu iszaulgo, o senas 
ponas ir jo suims mirė ir arni
kas paveldėjo ju turtus, jis sa
vo vienvardi, buvusi pelių par
davinėtoja, neatstums, bet, pa
dare ji savo gerybių užveizjda, 
net daugiau, kaip užveizda, sa
vo prieteliu ir geriausiu pata
rėju.

o

Brangus vaikeliai, žiemos ir 
dabar yra, szaltos, kaip ir se
niau; neturtėliai ir dabar tik
rai kenezia. Daug aplinkui mus 
neturtingu, ligoniu, nuliu,du
si u. Jei negalime duot jiems al- 
mužnu, jei negalime vaiksz- 
czioti aplinkui su gailestingu
mo ir meiles darbais tai galime 
nors broliszka su raminimo žo
di in juos pratarti. Mes priva- 
dome mylėti visus, kaip trokszr 
tame, kad mus visi mylėtu. Ar 
tai daug, jei reikalaujama nuo 
mus kad patartume kelis pa
drąsinimo žodžius nusiminu
siems kad i szsiža detume maž
možio delei suszelpimo Vargs- 
taneziu. Ar daug? Ne, tai nie
kis. Ar gali būti kas.nors per
daug daroma isz meiles mus. 
geriausio' Vieszpaties? Mes 
niekuomet ir niekada negali
me užtektinai Jo mylėti, nieka
da nepajiegsime padaryti tiek, 
kad nors milijonine dalele mus 
dėkingumo galėtume Jam isz- 
reikszti. Nepamirsžkime bran
giausios musu Motinos Marijos

lapių, 20c.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargsžo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

N0.175—Kuczios Žemai tęs; 
Gudrae Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai, ,20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

-----—------ -—— i
EI tokios Knygos i" ”

No. 116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina: 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleni ute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valenpziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta: 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25e.
- No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo: 
Keliautojai in Szventa Žeme: 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorfus Likos Tur
tingu Ponu. 35o.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c. ( i

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriau s, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris- 
tu 20c, ,

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu .Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. (

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Pad e ji 
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Vieša. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 

: reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakytu Knygas:

Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

USV Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Matam y Oftys P*; • U B 1
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*jĮ* Isz Visu Neturtingiausias *į*

SENUKE ’Nanny 
Fox 'buvo ban

Isiai pikta. Daž- 
n ai ir muszdavo 

\r ■ ■’ ■/ įsavo anuka, ma
žuli Karoli. Muszdavo ji kuo
met budiaivo atsigriebdavus nuo 
varginandzioi ja rumatizmo. 
Net nejautrus jurininkai Tile 
ulyiczia, Dubinę, kur gyveno 
Nanny, gėdindavo ja už jos 
žiauru apsiejima su mažuliu 
Karoliu.

Karolis niekada nesiskųsda
vo ir nekeldavo riksmo' kada ji 
sene kankindavo. Jis buvo 
drąsus vaikinukas. Ji ingimta 
drąsą bu|?o stiprinama Dievo 
malone, kuria jis ingydavo* per 
Sakramentus ir malda. “Kada 
J ezus arti mus, viskas eina ge
rai ir nėra nieko sunkaus; tur- 
kaus; turtingjauses yra tasai, 
kuris yra Jėzui mielas.” Sztai 
ka. jaute Karolis savo szirdyje, 
nors jis, man rodos, negalėjo to 
gražiai iszreikszti savo žo
džiais.

Karolio tėvas, o senes' Nan- 
nos sūnūs, lapsivede* būdamas 
da visai jaunas. Jo pati mirė, 
gimus Karoliui. Ji ėjo silpnyn 
ir nekuri laika sunkiai kentėjo 
o jos vyirais neturėjo pinigu nu
pirkti jai maisto ir kokiu nors 
stiprinancziu dalyku, kurie pa
laikytu jos gyvasti. Jis netu
rėjo darbo. Kiek turėjo pinigu, 
tai juos sutaupė, pardavinėda
mas 'baltas peles ir žiurkes, ku
riu daugybe laikydavo' kletko- 
se, tame paeži am e kambaryje, 
kuriame patys gyveno. Gyve
nimas prismirdusiam ore. su 
tiek gyvulėliu , pagelbėjo už
baigti nelaimingai motina. 0 
Karolio* tęva tai isztikruju to- 
kis gyvenimas pirma laiko už- 
musze. Jis gavo sziltine liga o 
stoka gryno oro, gero maisto, 
vaistu ir priežiūros, užbaigė ji. 
Jis mirė kuomet Karolis turėjo* 
dvylika metu.

Gyvas būdamas jis mylėjo 
savo sunu ir buvo jam geras, 
nes jis niekada neužmirszo sa
vo tikybiniu priedermiu. Mir
damas pasisziauke savo sunu, 
Karoli ir iszreikalavo nuo jo 
kad jis isztikimai vaikszeziotu 
iszpaži nties ir prie Szventosl 
Komunijos, kad niekada neap
leistu Szv. Misziu Nedeliomis 
ir Šalventomis dienomis ir kad 
neužmirsztu niekados Dievo
baimingai melstis prie Paneles 
Szvencziausios.

Mažais Karolis prižadėjo tai 
daryti ir nežiūrint visu sunke
nybių ir pagundų, jis vyriszkai 
savo prižadus pildė. Geriau
sioji ir brangiausioji musu Mo
tina palaiko visus ju kentėji
muose ir prieszinybese, o ypacz 
tuos kurie praszo jos pagelbos.

Nanny buvo biauri ir pikta 
pasenusi moteris. /Ji jau senai 
visus sanžines sznalbždejimus 
paskandino degtinėje. Jeigu 
kartais sanžines perspėjimai 
pasigarsindavo labiau, kad ji 
ju baisa iszgįrsdavo, tuomet, 
apglebus velnią, prispausdavo 
ji arcziau prie savo* szirdies ir 

laikydavo kolei galutinai nu
stodavo girdėjus ta baisa ir 
(praed’avo klausyti vien tikpik- 
torios. Karolis paėmė peles in 
savo gjoba ir nesziojo jas ant 
ulycziu, bandydamas parduoti. 
Buvo ta pramone nemenkia- 
usia. Daugybe vaiku mėgdavo 
žiūrėti kaip maži gyvuliukai 
beg;a auksztyn laipteliais, žai
džia ir daro daug kitu gražiu 
žaidimu kuriu juos Karolis isz-

^0*^

TARADAIKA

Ligi szoliai ’nepersitikrinaYi, 
Ne atvytai apie tai kalbėjau, 

Su tais Europines 
re volici j onier ai s, 

In Amerika atbegelais.
Dabar jum apie tai pasakysiu, 

Ir viską iszrody'siu:'
In czionais tokie atbegeliai, 

Yra tai nekuria pabaigti 
latreliai, 

Katrie pridirbo Europoje 
visokiu klastų, 

In czion pribunia ne nori dirbt, 
Isz gera-dusziu Amerikiecziu 

nori naudoti, 
Po visokes apygardas 

trankosi,
Jeigu kas priglaudžia, 

Tai vienas pasilikias dairosi.
' Kaip prisitaikyt prie 

maszneliu,
Viską suglemže ir su vėjais 

iszdume.
Ar-gi tai (del žmonių ne 

sarmata,
Topinei. apie toki valkata, 

Ka ne savo pravarde neszioja, 
Ir visus pagadineja? 

Tokie ne yra Komunistai ar 
Socialistai,

Tiktai paprasti tinginiai, 
Visokiu auku rinkėjai,

Jeigu tikrai revoliucijonistai 
toki nutvertu, 

Tai tuojaus pakartu.
Tegul tokie szpicliai ima 

spata, 
Prie darbelio pripranta, 

0 ne gerus žmonis 
neapgavineti, 

Ant visokiu velniu pinigus 
rinkinei.

S

Czion žmoniems kvailybes 
inkvepinet.

Jeigu prie darbo imtis ne 
norės, 

Tai in Vestus keliauti gales.
Czionais kožnas valnysta 

kvepuoje. 
Jokiu isz. Europos paszlemeku 

nereikalauje, 
Czion dykaduonių niekas 
Kožnas savo bizni žiuri, 
Czia ne yra jokiu karatu, 

Keliaukite toli, toli!
Nejieszkokite nuo žmonelių 

sau lengvos dalios. 
ATSIMINK! Mielas Skai

tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

mokino. Jie paprastai iszpra- 
szydavo centu nuo savo aukliu 
ar tėvu ir duodavo juos Karo
liui ir jis butu isz to užsilaukes 
neblogiausja, jei ne jo mocziu.- 
te. Bet sene Nanny atimdavo 
nuo jo visus pinigus ir dažniau 
šia juos pragerdavo.

Jis butu galėjas pailikti isz 
to, ka per diena surinko; kas 
ten galėjo ir žinoti kiek jis su
rinko; bet jis prižadėjo tėvui 
apsieiti gražiai su mocziute, 
tėvas nepramato, kokios to vi
so bus pasekmes, be to jis jokiu 
budo neapsiėmė meluoti arba 
ka nors pasaulyje apgauti, nors 
jis mate kad jo mocziute pini
gus prageria, o jis (pats badau
ja ir vaikszczioja nusiskarma- 
1 i avės. Gi rtu okliavimas yra. 
toks beszirdis, toks apsileidė
lis: jis iszrauja gražiausius 
jausmus, Dievo giliai susody- 
tus mus szirdyse, jis sugraužia 
iszsiilgima Dievo ir meile net 
savo artimiausiu giminiu.

Kada Nanny sirgdavo, Karo
lis būdavo taip geras kad apsi
eidavo su. ja. kaip gailestingoji 
sesuo. Žinoma, nebuvo jis to
bulas. Dabar ir kada ji siunsda- 
vo in karcziamaį kuri buvo 
ulyczios gale, kad tenai įsimes
tu ant degtines tuos skatikė
lius, kuriuos jis taip sunkiai 
uždirbo, jis tenai stovėdamas 
priesz duris “Raudonojo' Liū
to,” isztardavo nekarta bai
sius žodžius, savo inirszime, 
kam taip turi būti.

Taip pat, nekarta jis prisi
žiūrėdavo in savo vienmeczius, 
gražiai aprėdytus vaikus. Vie
nas ^patingai atkreipė in save 
jo atyda. Ji matydavo dažnai. 
Jis vaikszcziojo su savo motina 
arba draugais, linksmai cziau- 
szkedamas, dažnai žaizdavo ir 
vėl sustodavo; eidavo in saldu
mynu ir knygų krautuves. 
Tamsios, piktos mintys atbe- 
gavo in Karolio szirdi. Jos su
keldavo negarsu murmėjimą 
priesz Dievą, kam ji sutvėrė 
vargszu.

Ypacz viena žiema sene Nan
ny dare jam baisiais kankynes. 
Ji pradėjo- leisti ant degtines 
visus pinigus isz kur tiktai ju 
sugriebdavo ir Karoliui pradė
jo vis dažniau trukti maisto. 
Jam buvo jau ne naujiena tu
rėti pietums vien tik sausos 
duonos ggbala, o apie pusry- 
czius ir vakariene galėjo tik 
sapnuoti. Ir dabar jis buvo 
linksmas ir kantrus, labiau 
kaip visada: jis mat, rengėsi 
prie Dirmavones. Ir Tėvas 
Sautvelis, kuris ji mokino ir 
renge, dasiprotedamas daug 
isz Karolio gyvenimo dalyku, 
apie kurios vaikas tyli, mokino 
ji ir drauge su kitais vaikais ir 
dar daug ko pamokindavo ji, 
kitus vaikus paleidęs. Be to jis 
jam pasakydavo neviena pa
drąsinanti žodi ir szelpdavo ji 
kaip galėdamas.

Kas yrai apsiaustas mylin- 
cziu draugu ir giminiu, tas ne
labai supranta ka yra verti už
uojautos žodžiai tokiai sielai, 
kuri kasdienineje kovoje yra 
vienui viena, nematant isz nie
kur pagelbos.

Viena diena Karolis po ilgo 
vaikszcziojimo gryžo* namo, 
buvo ta diena labai szalta ir 
snigo taip, kad maža kas dryso

iszeiti isz namu. Ir Karolis ne
norėjo savo mažu peliukių ju
dinti isz ju szilto lizdelio kad 
jos ka nors parodytu. Bet sztai 
jis sutinka juokinga, sena, ma
žiuką poną ant Tile ulyczios 
kur nepaprastais buvo- daigtas 
sutikti ka nors szvariau ir tin
kamiau apsirėdžiusi.

O! Tai tu esi baltu peliukių 
vaikais, tarė jis, .stabdydamas 
Karoli.

Taip, tamsta, atsake Karolis 
prisimindamas, kad jis mate ta 
poną bažnyczioje ir viename* 
name kitame miesto gale, kur 
gyvena turtingi žmones.

Gerai, o kur tu gyveni, kur 
yra tavo tėvas ir motina ?

Karolis pagalvojo, kad tas 
senas ponas ar tik neiperdaug 
indomaujai, bet būdamas pats 
kuklus ir mandagus, liuesai 
eme atsakinėti:

Asz gyvenu namuose nume- 
ras 17, tamista; maino tėvas ir 
motina yra mirė.

Ar tik tu vienas gyveni, už
klausė senas ponas.

Ne, tamista; asz gyvenu su 
savo sena mocziute.

Koks jos vardas ir pravar
de? Buvo tolimesnis klausy
mas. 1

Nanny Fox, atsake Karolis, 
vis labiau ir labiau stebėdama
sis ir tiesa sakant sziek tiek 
suerzintais tais greitais klausy
mais.

0 kiek tu per diena uždirbi ?
Kartais devynis centus, kar

tais sziling'a, bet niekada dau
giau to. Kartais a^z. nieko ne
parduodu ir nei tento* per die
na neuždirbu. (

Tai niekada tpkiu bodu ne
prasigyvensi. tale senas ponas. 
Ir kiek tu duodi’av o senai mo-,' 
cziutei ?

Visa ka gaunuatsake asz- 
triai Karolis, nes ji jau pradė
jo pagauti piktumas, kad czia 
traukia ji už liežuvio iszsipai- 
sakoti visus savo reikalus.

Visa! Tai netikėtina! Neme
luok, vaike, tarė senais ponas.

Labai gerai, tamista. Kam 
man uždavinėji visus tuos 
klausymus, kuriu žinojimas 
tamistai visai nereikalingas, 
jeigu nemažai man tikėti?

Senam ponui patiko tas stai
gus blykstelėjimas Karolio už- 
pykimo*. Jis nusijuokė in balta 
szilkine skepeta, kuri buvo ap
sukta apie jo* kaklai ir ausis ir 
jis tiktai isztare:

Sztai szeszi penai tau, vaike.
Asz nenoriu tamistos sze- 

sziu penu, atsake Karolis.
Kodėl nenori ju imti? Juk 

imi pinigus nuo kitu 'žmonių!
Taip, bet tai už baltas peliu

kes, arba už ju, žaislus, kuriuos 
jos rodo, tarė vaikas. 0 jei da- 
leiiscziau kad man mokėtum 
už tuos klausymus, in kuriuos 
sziandien atsakiau, tai galėtum 
tamista, atėiti rytoj ir vėl asz 
in juos atsakycziau.

Karolis buvo jau gerai in- 
pykes. Jis nekente seno pono 
ii geriau jam buvo eiti namo 
be peno, negu imti isz jo pini
gą.

Labai gerai, tarė senas po-

Ar Ragavote

Andrulio4 Sūrio?

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas:

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres.,

Fountain, Mich.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

nas ir nuėjo savais keliais. Jei
gu Karolis butu atsigryzes at~ 
gal, jis butu pamatęs sena, žmo
gų dar stovinti ant ulyczios. vi
durio žiūrint in ji; o jei jis bu
tu sekes paskui butu galėjas 
girdėti ji kalbinti in save:

Puikus vaikiniukais; asz vi- 
siszkai tikiu in tai ka Tėvas 
Sautvellis apie ji sake; dar 
daugiau, ten visko yra, kaip 
asz apie ji sužinojau nuo jo 
kaimynu. Daugiau jis kenczia 
kaip kas nors gali suprasti. 
Baisi sene! Pridūrė jis, smar
kiau mosykuodamas su lazda 
ore. Ta. baisioji sene buvo Ka
rolio* (mocziute. Jis daugelio* 
Tile ulyczios gyventoju klausi
nėjo ta diena ir daug nuo ju 
sužinojo apie Karoli, kokia jis 
kenczia neteisybe; ir jis ingijo 
apie Karoli dar geresne nuomo
ne, kaip buvo turejas, matyda
mas ji bažnyczioje.

Paliksime dabar Karoli, ku
ri sutiko duryse Nanny ir tuo
jaus apmusze savo kriukiu kad 
permaižai parnesze pinigu. Jis 
vargszas verkia, dtebedamas 
szaltame name, jei galima bu
vo ta luszna, vadinti namu. Ei
kime paskui sena poną. Jis gy
veno, kaip jau sakyta, geresnė
je miesto dalyje, dideliam na
mo, gražiame sode, szale kelio. 
Jau buvo tamsu kada jis su- 
gryžo namon. Szilta'szviesi sa
le, in kuria jis inejo pasirodė 
jam kaip rojus, palyginant su 
Tile ulyczios namais. Ponas 
Karolis Felton buvo* geras se
nelis, geros szirdies, pilnas 
Dievo ir artymo meiles. Jo 
klausymai nebuvo be tikslo ir 
ne iszgrybo žingeidumo; bet jo 
paslapties dar asz neiszduosiu.

'Nusimetęs virszutinius 'dra
bužius ir padejas sziokius to
kius daigtelius sasvo vietose, 
jis tuojaus nuėjo in salioneli 
kuriame rado savo paczia, mo
tete pilna* gerumo ir malonu

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaisin
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

mo ir Ona, ju dukteri, tikra ge
ru tėvu, mergele. Tenai buvo 
taip pat vaikas apie trylikos 
metu amžiaus, rodėsi daug jau
nesnis. Jis insikraustes in ge
riausia kambario kede, skaitė.

Vėla suvėlavai teveli, tarė 
Ona, slinkdama kede artyn ug
nies tėvui.

Sztai jau szeszta valandai o 
mes visa, popieti laukiame su 
arbata; o* sziandien po pietų 
baisiai kiaurus oras.

Kur buvai? Užklausė ponia 
Felton, padavus arbata vyrui.

Ant Tile ulyczios. Teiravau
si apie ta maža vaika, baltu pe
lių pardavėja, apie kuri mes 
visi turėjom invairiu insivaiz- 
dinimu.

0! Asz labai žiaugiuosiu, te
veli, tarė Ona. Asz manau kad 
jis yra mažulis szventasis, kaip 
mums iszrode. #

Beveik taip, beveik taip! At
sake ponas Karolis. Ir czia ap
sakė joms visa, ka tiktai suži
nojo apie Karoliuka:

Jis yra vienvardis su tavim, 
Karoliuk, jis pridūrė kreipda
masis prie savo mažo anūko. 
Bet vaikezas nei necziyptelejo. 
Jis žvilgterėjo* pusiau nieki- 
nancziu žvilgsniu ir vėl toliau 
sau skaitė.

Szis vaikas buvo su savo tė
vukais antras menesis, nuo to* 
laiko, kaip jo tėvo pulkas buvo 
paskirtas in Indijas ir jo moti
na drauge iszkeliavo. Namieje 
jis buvo beveik visa laika pa
liktas pats sau be jokio darbo. 
Motina ji pagadino, maža kiek 
juo užsiimdama. Jo tėvas nie- 
kada-nebuvo namieje; gi moti
na, laikydama ji silpnu, ne- 
sjunte mokyklon; jis turėjo na
mini mokytoja, kuris ji szio to 
mokino tris valandas priesz 
pietus. Likusi laika Karoliukas 
praleisdavo su tarnais kurie 
pripildė jo galva puikybe ir 
kvailystėmis. To visa pasekme 

buvo kad vaikas pasidarė ne
malonus, nepakencziamas ir 
laike sau už pažeminimą kad 
pasakė, jog ulyczinis vaikas 
yra jo vienvardis.

Tėvukas pastebėjas ta nieki
nimo pilna apsiejima ir negalė
damas to pakęsti vaikuose, nuo* 
kuriu reikalavo daugiau kuk
lumo ir pagarbos, insake jam 
tuojaus isz kambario iszsi- 
kraustyti.

Szitas vaikas yra isztikruju 
nepakencziamas su savo didy
be ir puikybe, tarė senas Fel
ton. Jis yra neiszaukletas o 
taip* pat ir be susipratimo*.

Taip, labai to gaila, tarė po
nia Felton.

Vienatinis anūkas ir jau pa- 
augejas. Bet manau vis mes isz 
jo ka nors padarysime kaip ati
duosime in mokykla* ir jis ten 
gaus daug kircziu savo puiky
bei. 1

0 ka gera tu visa diena da
rei? Užklausė ponas Karolis 
savo dukters. <

Ryte vaikszcziojau ir dali
nau korteles pavargėliams, kad 
gautu anglių. Po pietų sutvar
kėme ju. iszvalžiojima, o* paskui 
rengiausi prie koncerto, kuris 
bus rytoj mokykloje.

Buvd jau laikas ruosztis pie
tų, taigi jis daugiau jau nekal
bėjo apie* Karoliukus, nors ju, 
visos mintys buvo juodu. Po
nas Karolis negalėjo iszmesti 
isz galvos to taip skirtingo ju, 
dvieju apsiejimo su savo tėvu
kais.

Ir tu buk tokiam skirtumui 
tarp ju, tarė jis garsiai pietų 
viduryje-; kad net visi nustebo.

Tarp ko skirtumas? Užklau
sė juokdamosi Ona.

Tarp tavo motinos ir to ne
turtingo vaiko mocziutes, atsa- 
ke jis karsztai. Ir pagalvok, bet 
staiga prisiminės tarnus, nuti
lo.

Ant rytojaus žeme visur bal
tavo, pridengta storu sniego 
suogsniu. Karoliukas iszsisku- 
bino* su. savo* peliukėmis, nes 
buvo szviesu, graži diena ir jis 
tikėjosi ta diena gerai (pelnyti, 
nes daug žmonių vaikszcziojo 
pirkinedami ir fezio ir to Kalė
doms. , į

Jis atėjo in augsztesniaja 
miesto dali; ji daugiau buvo! 
panaszi in sodžių negu in mies
tą, savo skyrium ipastatytais) 
namais dideliuose soduose su 
placziais keliais, medžiais ap
sūdytais. Tenai jis pamate bu
ri vaiku, darancziu isz sniego* 
žmogų. Kada jie pabaigė savo* 
darba, pradėjo metyti sniego' 
grumuliais in pypke, kuria in
dėje in jo burna. f

Karolis nieko blogo nema
nydamas, kaip vaikas mylintis 
žaislus, pasidarė sniego* kulka 
ir mete ja. Kulka pataikė in 
pypke ir iszmusze ja isz bur
nos. į 1 *

Bravo! Suriko vaiku daugu
ma, stebedamiesi rankąs nu- 
taisymu. Bet vienas isz ju atsi
skyręs priėjo prie Karolio ir 
tarė jam isz auszto: Szalin! Ko
kia* tiesa turi mesti in mus snie
go žmogų, tu purvinas mažas, 
verszi?

Nei Nannes kriukio kirtys 
nei miegas ant grynos sžaltos 
aslos nedare jam tiek kaneziu 
ir nesurinko tiek akyse aszarų

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
£ Szia. sanvaite pripuola, 

czvertis meto, pasninkas: Sere-; 
doj, Petnyczioj ir Sukatoj.

.£ Atmainingas oras.
Scredoj pripuola Szv. 

Lozoriaus, o Tautiszka Vardi
ne: Grinius. Pasninkas. Menu
lio atmaina, Delczia. Tik asz- 
tuonios ’dienos ligi Kalėdų. li
tą diena: 1926 metuose Tauti
ninkai nuvertė Demokratine 
Lietuvos valdžia; 1903 m., pir
mas ercplanas pakilo’ virsz že
mes; Amerikos Lakunu Diena; 
1939 m., Naciai savo kariszka 
laiva “Graf Spec” nuskandi
no prie Montevedea miesto Pie
tų Amerikoje. Jiems buvo Hit
lerio insakyta kad tas karisz- 
kas laivas nepultu in. Ameri- 
kiecziu rankas; 1906 m., Rusi
jos valdžia paskelbė Suvalkų 
valsczioje karo stovi.

Ana diena Ponia Pran
ei szka Urboniene isz Park 
Crest lankėsi mieste su reika
lais, ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija del at
naujinimo prenumerata del sa
vo mylimos sesutes, ponia Ma
re Stalgaitiene, isz McAdoo. 
Ponia Urboniene kitados gy
veno Maanojuje, bet per koki

Coal uly., kur jis nesveikavo il
ga laika, pasimirė Su balos ry
ta penkta valanda in Locust
Mt. ligonbute. Gimė Lietuvo
je. Jo pati Katarina mire 1948! 
metuose. Beliko dvi dukterys: 
Ona, namie ir Agneszka, pati
Daniel Malloy; du sunu: Jurgi 
ir Alberta, visi isz miesto, taip
gi ’deszimts aSiuku. Laidojo
Utar-ninka ryta, su apiegomis 
in Szv. Jurgio bažnyezioje de
vinta valanda. ir palaidotas in 
pai-api j o s. kapi n ese.

UNIJOS ATSTOVAS
SUIMTAS

Pirmos Klases Žulikas

FLINT, MICH. — Keturios 
deszimts vieno meto amžiaus 
Jack Thompson, Teamsters 
Darbininku Unijos žulikas ir 
niekszas buvo suaresztuotas ir 
intartas už padegimą vieno 
sztcro kur tos unijos narys 
Frank Kierdorf buvo sudegin
tas.

Thompson buvo suimtas del 
tardinimo, kai gaisras isztiko 
unijos nario Kierdorf sztora, 
kur jis ir pasimirė kai buvo 
baisiai sudegintas.

Bet Thompson buvo paleis
tas kai už penkių dienu Gene
see Apygardos Prosecutor J. 
O’Rourke pasakė kad jis nega
li jo intarti ar kaltinti. Bet da
bar tas pats J. O’Rourke sako 
kad atsirado gana intarimu ta 
unijos atstovą ne tik suimti bet 
ir suaresztuoti.

-- <--
EROPLANAS

IN STUBAS

Požeminiai Namai In Dallas Texas

In Dallas, Texas, Sveikatos 
Muziejus turės kambarus po 
žeme, kur nuo penkios de
szimts ligi septynios deszim-

Yra tai labai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiuu- 
tima u'žmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas ka 
mislina ir ar įprisiuns.užmokes
ti ar ne, o tuom lai k turime su
laikyti.

Arba.' cla ka: ’daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda, jokios žinios rudak
ei jei, o kad ir duoda, tai nepa
deda. seno adreso. Ko’žnas, kat
ras maino adresa, ’privalo pa 
dėti sena ir nauja Adresą. ba be 
to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo rugoti. _

ŽYDELKA RASTA

KALTA

ts penkių žmonių g-aletu ras
ti saugia vieta per bombar
davimus. Czią yra parūpin
ta, maisto, oro, szviežio van

vyro nužudinima. tai ne musu 
reikalas ar klausimas. Mes ta 
paliekame policijantams ir ad
vokatams, bet visi žino kad jie
du nesugyveno ir kad ji kelis 
sykius nenorėjo gauti divorsa 
nuo savo vyro.

---- ■>:----
VENGRIJA SOVIETU 
LAISVES PAVYZDYS

VENGRIJA. — Jeigu kas 
dar netiki visa tai ka mes ra- 
szome apie Sovietu Rusija, tai 
tegu jie pasižiūri in Vengrija, 
kur Sovietai yra paskelbė savo- 
tiszka laisve.

Po 1956 Sukilimo Sovietai in- 
steige Komiunistiszka valdžia, 
kuri, anot Sovietu, davė pilna 
laisve visiemf Vengrams.

u sukilimą Tau- PertaVen^ 
tu San junga/pasmerkė Sovietu 
jnsikiszimaJbet nieko isz. to ne- 
i&zejo. /

denio ir szviesos jeigu reikė
tų keletą sanvaieziu pasilik
ti per prieszo užpuolimą.

o o o

Šiems užtikrina kad visi pini
gai yra apdrausti ir kad nei 
viena s j u kostumeris nenuken- 
tęs,

--------<.-7------

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

V

Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 

. gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti

kad buvo lengva, pasivogti tiek 
pinigu isz bankos. Jis sako kad 
isz pradžių jis pradėjo imti tik 
po biski pinigu isz tos bankos, 
bet vėliau insidrasino ir pradė
jo jau po tukstaneziais skaityti 
savo grobi.

Jis prisipažino kad jis bu
vo pasivogęs apie $216,000 isz 
First National Bank of Orange, 
netoli nuo Santa. Ana, per ke
lis metus ir kad niekas jo va
gystes nesuseke.

jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto! ’ ’ Szirdingai Acziu 1

—“Saules Redakcija.”
--------*--------

'TRAUKINYS
IR AUTOBUSAS

SUSIMUSZE

Du Žuvo

Szitai bankai jau dabar yra 
treczia tokia vagyste. Pirm 
szito darbininko susekimo ta. 
banka jau darado kad daugiau 
kaip milijonais doleriu isz jos 
kasos dingo. Trylika kitu žmo
nių yra suaresztuota del invai- 
riu suktybių su szita banka. 
Kiti du bankieriai yra intarti 
už suktybes ant $280,000.

Bet bankos virszininkai vi- 

kyklos pranesze kad žuvusieji 
mokiniai buvo Paul Bosse ir 
David Purvis. Jiedu buvo apie 
devynių metu amžiaus isz Cot- 
tam, Ontario.

Autobusio draiverys buvo 
Albert Slock isz Essex. Sužeis
tieji buvo asztuoriiu metu Ro
ger Rivest, trylikos metu Julie 
Bena, ir jos sesere deszimts me
tu Jeanie. Visi isz Cottman. Jie 
buvo nuveszti in Essex Medi
cal ligonine.

Keturi kiti iszliko sveiki ir 
nesužeisti.

New York Central geležinke
lio kompanijos virszininkai sa
ko kad tas traukinys “De
troiter” buvo pasivelines pu
se valandos. Prie to kryžkelio 
kur nelaime atsitiko nėra jo
kiu szviesu. Autobusas buvo 
numestas nuo vieszkelio kai jis 
susimusze su tuo traukiniu.

------ >------
SPAUDOS LAISVE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rasztininkas turi atsakyti ir 
pasiaiszkinti už visas žinutes, 
savo laikrasztyje, tai visi laik- 
raszcziai taptų bergždi, tuszti 
ir visiszkai nereikalingi. Pa- 

i prastai redakcija daug dau
giau žino negu ji paskelbia. 
Spaudos laisve yra tampriai ir 
glaudžiai suriszta su kiekvieno 
pilieczio laisve. x

Jeigu ta laikrasztininke, ra- 
szytoja butu kokia neteisybe 
paskelbus savo straipsnyje, tai 
tada butu galima ja patraukti 
in teismą ir pareikalauti kad ji 
pasiaiszkintu ar atsipraszytu, 
bet dabar kai ji teisybe paskel
bė, tai kaip ir už ka ja, galima 
kaltinti?

ESSEX, ONTARIO. — Grei
tas traukinys isz New York su- 
simusze su parapijines mokyk
los autobusiu ant kryžkelio, 
apie trys mylios nuo Essex 
miesto. Du jauni mokiniai bu
vo užmuszti ir draiverys auto- 
busio ir trys kiti mokiniai buvo 
sužeisti.

Kunigas M. I. O’Neill, isz 
Szvento Vardo parapijines mo

tai laika atgal pirko Fentono 
narna Park Crest del gyveni
mu. Linksmu Kalėdų ir Lai
mingu Nauju Metu. Acziu už 
atsilankyma.

£ Ketverge pripuola Szv. 
Viktorinų ir Szv. Rufo, o Tau
tiszka Vardine: Got vila.. Taip
gi ta diena: 1917 m., asztuonio- 
liktas priedas prie Amerikos 
Konstitucijos pridėtas, ■svaigi
nantieji gorimai kaip arielka, 
sznr.ipsas, vynas, alus uždraus
tas Amerikoje. Razbaininkai 
pra;dejo’gera bizni varyti, par
davinėdami tuos gėralus slap
tomis; 1865 m., Amerikoje pa
naikinta vergyste; 1796 m., pir
mutinis sanvaitrasztis “Sun
day Monitor” pradėjo eiti 
Amerikoje.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Fausto ir Szv. Nemezijo, o 
Tautiszka Vardine: Rimante. 
Ir ta -diena: 1934 m., Japonijos 
Taryba; nutarė panaikinti Va- 
szingtono Laivyno sutarti, pa
daryta 1922 metuose; 1318 m., 
in Lietuva atplūdo Kryžeiviai 
norėdami ja; pavergti; 1937 m., 
Rusija nugalabino dar asztuo- 
nis buvus * augsztus virszinin- 
kus, 'už neisztikimuma savo 
krasztui.
£ Utarninke, Gruodžio 22- 

tra diena pripuola, pirma žie
mos diena.—a—

Shenandoah, Pa.—
■>. Senas miesto- gyventojas, 

Antanas Alastickas, nuo 39 E.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^'Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis. 
Pres., Fountain, Michigan.

Szeszi Žuvo Nelaimėje

"NORFOLK, VA. — Laivyno 
dankeris eroplanas, stengdama
sis greitai nusileisti pataikė in 
dvi stubas. Jo keturi lakūnai 
ir darbininkai ir du Kudikai 
žuvo gaisre, kuris isztiko -kai 
tas ercplanas davė in tas stu
bas.

Du kiti žmones buvo apde
ginti ir sužeisti. Viena isz j u 
buvo Ponia Joseph E. Tondora 
kurios du kūdikiai buvo už
muszti toje nelaimėje. Jos vy
ras yra Laivyno Leitenantas.

Teipgi buvo apdegintas tre
ko draiverys Charles-Sheppard 
Jr., kuris tuo kartu ant savo’ 
troko veže kelis tonus bulviu.

Eroplano lakūnas buvo per 
radija praneszes kad jis turi 
greitai nusileisti, nes jo eropla
no inžinai buvo sugede. Jis 
pradėjo leistis žemyn nuo asz- 
tuoniu tukstaneziu pėdu. Kai 
jis eme leistis žemyn jo vienas 
inžinas užgeso ir taip pasuko 
visa eroplana in szona ir lakū
nas negalėjo pataikinti in nu
statyta vieta ant aerodromo.

Eroplanas, krisdamas nupjo
vė medžiu virszunes ir vienu 
namu stogą, ir paskui pataikė 
in ta troka ir sudužo in tuos du 
namus.

Lakūnai ir darbininkai ant 
to eroplano buvo Lt. Komando- 
rius George Wilson, 38 metu 
amžiaus lakūnas isz Norfolk; 
Ensign Fred M. Clancy, 20 me
tu amžiaus pagelbininkas la
kūnas; 19 metu amžiaus Pat
rick F. Toomey, isz Durham, 
South Carolina. Eroplanu me
chanikas 20 metu amžiaus 
John E. Delaney, isz Chelsea, 
Mass.

Pasmerkta Už Savo
Vvro Nužudinima

NORRISTOWN, PA. — Po
nia Ethel Kravitz buvo nuteis
ta in Montgomery apygarda, už 
savo vyro nužudinima, Liepos 
ketvirta diena.

Teismas tesiesi per dvi san- 
vaites. Jury nariai ja pasmerkė 
bet patarė teisėjui William F. 
Dannehower kad jis susimylė
tu ant jos.

Geltuonplauke naszle bago- 
cziaus Max Kravitz gal bus nu
teista nuo deszimts iki dvide- 
szimts metu in kalėjimą, nors 
District Attorney Bernard E. 
Di Joseph buvo reikalavęs pil
nos bausmes.

Naszle, Ponia Kravitz, per 
visus teismo tardinimus buvo 
rami, sukniubo kai ji iszgirdo 
Jury nusprendimą kad ji yra 
kalta.

Yra tokia maszina, kuri gali 
pasakyti kada žmogus meluoja 
ar teisybe sako. Kai teismo at
stovai paklausė szitos Kravitz 
naszles ar ji sutiktu atsakyti in 
klausimus su ta maszina, ji ne
sutiko.

Ar ji ežia tikrai kalta už savo
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Visi gerai žino, bet niekas 
nebeiszdrysta vieszai pasakyti 
kad Sovietai nužudė Vengrijos 
Fremiera Imre Nagy ir Gene
rolą Pal Maleter. Czia paaisz- 
kejo Tautu Sanjungos silpnybe 
kai ji nieko apie tai negalėjo 
daryti. / ’

Premjeras Nagy nesutiko 
bendradarbiauti su Sovietais ir 
už tai jis buvo iszbrauktas, nu- 
žudintas, ir Tautu Sanjunga 
nieko apie tai negalėjo padary
ti.

Tautu Sanjunga ir dabar 
nieko nedaro ir gal negali da
ryti kai tie Sovietai grasina už
daryti visus susisiekimus su 
Vakaru Berlynu.

Mes keli metai atgal sakeme 
ir dabar sakome kad Tautu 
Sanjunga yra be intakos ir be- 
jiege. --a— -
PASIVOGĖ $216,000

Calif ornijos Bankierius 
Prisipažinsta-- *

LOS ANGELES, CALIF. — 
Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus bankos kasierius 
Lynn Franklin Arnett sako

Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

Give a gift of peace this Christmas

U. S. Savings Hands come 
"gift-wrapped.” Buy them 
where you hank or work. 
Or buy new gift books 
of U. S. Savings Stamps—$2.50 and 
$5.00 at all Post Offices. y

If hopes and dreams and letters to Santa Claus 
could keep the peace, we’d never have to worry 
about another war. But the cold hard, fact is 
— peace costs money.

Money for strength to keep the peace. Mon
ey for science and education to help make 
peace lasting. And money saved by individuals 
to help keep our economy strong. Every Bond 
you give this Christmas helps strengthen Amer
ica’s Peace Power.




